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GAZETKA SZKOLNA WYDAWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICZU

„Kiedy nagle las zaszumi,

Mowę sosny, gdy zrozumiesz...
TO JEST POLSKA

Gdy zobaczysz gdzieś topole
Królujące ponad polem...

TO JEST POLSKA”

Drodzy Czytelnicy,

oddajemy pierwszy w tym roku numer
naszej  gazetki.  Jest  on  wyjątkowy  z  dwóch
powodów.  Po  pierwsze,  poświęcamy  to
wydanie  Polsce,  która  obchodzi  swoje  100.
urodziny.  A  po  drugie,  zmienił  się  skład
naszej  redakcji.  Redaktorami  jesteśmy  teraz
my – uczniowie klasy IV. 

Od  naszej  redaktor  naczelnej
dowiedzieliśmy się, że Szkolniak istnieje już
18 lat. Obiecujemy, że przez najbliższe 5 lat
będziemy  się  dobrze  opiekować  naszą
gazetką.

ŻYCZENIA DLA POLSKI

Jako  redakcja  „Szkolniaka”,
zapytaliśmy  naszych  szkolnych
kolegów, czego życzą Polsce z okazji
jej setnych urodzin.

Oto najciekawsze życzenia :)

• żeby nie upadła

• żeby miała dużo drzew

 i kwiatów

• żeby się rozwijała tak, jak my 

• żeby  miała  śnieg  na  święta
Bożego Narodzenia

• żeby nie doświadczyła wojny

• żeby była z nas dumna.
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11 listopada - Święto Niepodległości 

11 listopada obchodziliśmy 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlaczego
właśnie  tego  dnia  świętujemy?   11  listopada
1918r.  rozbrojono  niemiecki  garnizon  w
Warszawie,  co  stało  się   symbolem
uwolnienia  Polski  spod  znienawidzonej
okupacji.  W  tym  dniu  w  Compiegne  pod
Paryżem zostało podpisane zawieszenie broni
między  Niemcami  a  mocarstwami
zachodnimi.  Rada  Regencyjna  przekazała
Józefowi  Piłsudskiemu  dowództwo  nad
wojskiem. 

Po  123  latach  niewoli  Polska
odzyskała niepodległość.  Wybuchła wolnością,
swobodą,  odzyskaną  tożsamością.  Spełnił  się
wreszcie sen Polaków o wolnej ojczyźnie. 

Jak co roku z okazji Święta Niepodległości
na  terenie  całego  kraju  odbywały  się  liczne
uroczystości. W naszej szkole rozpoczęły się one 9
listopada  o  godzinie  11.00  uroczystym  apelem
oraz   wspólnym  odśpiewaniem  „Mazurka
Dąbrowskiego”.  Przygotowania  do  tego  święta
rozpoczęły  się  jednak  wcześniej.  Całą  szkołę

przyozdobiliśmy  flagami  i  biało-czerwonymi
kwiatami.  Na  pierwszym  piętrze  od  tygodnia
można  obejrzeć  wystawę  pt.  „Ukochany  kraj,
umiłowany  kraj”,  w  świetlicy  przygotowaliśmy
biało-czerwone kotyliony dla wszystkich uczniów i
nauczycieli. W ostatnim miesiącu odbyły się  dwa
szkolne   konkursy  (literacki  i  historyczny)  o
tematyce niepodległościowej. 

14 listopada odbędzie się uroczysta akademia dla
rodziców i mieszkańców naszych miejscowości.

WYNIKI KONKURSÓW

KONKURS LITERACKI 

      DLA NIEPODLEGŁEJ

I miejsce ZUZANNA MATYLA, klasa IV

II miejsce FILIP GÓRALCZYK, klasa V

III miesjce ANTONI SIENIEK, klasa IV

wyróżnienie MICHAŁ WASINIAK, klasa VIII

KONKURS HISTORYCZNY

I miejsce KAJETAN GÓRALCZYK, klasa VII

II miejsce SANDRA BAKIERSKA, klasa VIII

II miesjce ŁUKASZ BOJARYN, klasa III g

III miejsce JAKUB GRUZA, klasa VIII
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100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ

NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE


